
 

 

Taouadroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dutch 

The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 
 

Een Gelukkig Nieuwjaar en een Glorieus feest van de Geboorte. Ik feliciteer u allen met het feest 
van de Geboorte, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. We vieren Kerstmis zoals het door 
de hele wereld op 25 december is gevierd, gevolgd door de viering van het Nieuwjaar en nu op 7 
januari vieren wij het volgens de Oriëntaals Koptische kalender. Het feest van de Geboorte is een 
vernieuwing van de vreugde en een vernieuwing van het menselijk geluk. In het kerstverhaal 
komen we vele gebeurtenissen en vele mensen tegen, maar ik wil met u stilstaan bij twee 
belangrijke gebeurtenissen.  
 
Het verhaal van de wijze mannen uit het Oosten, die uit verre landen kwamen. Zij volgden de 
ster, totdat zij bij Bethlehem kwamen en de geboren baby aanbaden en hem giften gaven.  Dit 
was het einde van hun aardse reis. Daar tegenover waren de herders, die, toen zij de engel zagen 
en zijn belofte van grote vreugde hoorden, naar de kribbe kwamen en het kind en zijn moeder 
zagen. Het kleine, zogende kind in de kribbe. Dit was het begin van hun reis, het begin van 
vreugde. Voor een groep was dit het einde en voor een andere groep was dit het begin. De 
vreugde begint door de naam: ‘Emanuel’ God met ons. Daarom kwam er vreugde. Ik wil met u 
contempleren over een van de belangrijkste doelstellingen van de geboorte van Christus, dat is 
mensen gelukkig te maken. Alle details en elementen in het verhaal zijn er om geluk, vreugde en 
blijdschap te bieden. De lofzang van de Geboorte: "Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde en 
in de mensen een welbehagen." (Lucas 2:14) Het woord “in de mensen een welbehagen” 
betekent: in de mensen plezier, of met andere woorden, in de mensen plezier en vreugde.  Dus 
Jezus, door zijn geboorte, kwam om vreugde te brengen in iedere hart. De vraag voor ons nu is: 
Wat zijn de elementen van vreugde? Kom, laat ik u vertellen wat de elementen van vreugde zijn. 
 
Het eerste element van vreugde, dat we ontmoeten in de geboorte, is onze Moeder de Maagd 
Maria. Zij heeft ons blij gemaakt door haar reinheid en zuiverheid. Geen mens kan anderen blij 
maken tenzij hij of zij zuiver en rein is. Het kan niet zo zijn dat goede vruchten uit een slechte 
boom komen. Vreugde aan mensen schenken kan alleen door reine, zuivere en godvrezende 
mensen. 
 
Het tweede element zijn de Magiërs die ons blij hebben gemaakt door hun bezoek en hun 
geschenken. Toen zij hun geschenken aan Christus kwamen aanbieden, hebben zij ons gelukkig 
en vreugdevol gemaakt. Men kan anderen door een bezoek en hoffelijkheid blij maken. Of zoals 
de Bijbel zegt: "Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft" (Romeinen 
12:15). Dit gebeurt door het geven van een geschenk, materieel of moreel, of zelfs een woord of 
een glimlach, wat het kostbaarste geschenk is en dat ook voor iedereen beschikbaar is. 
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Het derde element van de Geboorte zijn de herders. Die hebben ons verblijd door hun 
waakzaamheid en eerlijkheid. Zij zijn zeer eenvoudige mensen die aanwezig waren in de woestijn 
om hun schapen en runderen te hoeden. Toen zij de engel, die hen de grote vreugde bracht, 
zagen, stonden zij meteen op in waakzaamheid en bereidheid, actief en eerlijk. Men kan anderen 
blij maken door oprecht en eerlijk te zijn in zijn leven. Eerlijkheid maakt gelukkig en maakt ook 
God blij, zoals het gebod zegt: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het leven 
geven." 
 
Het vierde element in het kerstverhaal dat mensen kan verblijden, is "het dorp Bethlehem". Het 
is een klein onopvallend dorp, maar het heeft ons blij gemaakt, door het bidden van een plek 
voor de Maagd Maria om haar kleine baby Jezus te baren. Men kan een ander gelukkig maken 
wanneer men een toevluchtsoord voor een ander beschikbaar stelt, zoals het gebod zegt: "Ik was 
een vreemdeling en jullie namen me op" (Mattheüs 25: 35). Iedereen moet onderdak aan de 
behoeftigen en de gemarginaliseerden, die zonder stem aan de rand van de maatschappij leven, 
ter beschikking stellen.  Men moet ook onderdak bieden aan wezen, ouderen, gehandicapten en 
behoeftigen die de steun van de gemeenschap nodig hebben, zoals Bethlehem deed. Bethlehem 
is vandaag op ieders lippen, want het heeft ons vreugde gebracht toen het onderdak gaf aan de 
Heer Jezus en kreeg daardoor die eer. 
 
Het vijfde element van vreugde zijn de engelen die zijn verschenen en ons verblijdden met de 
volgende lofprijzing: "Ere zij God in den Hoge, vrede op aarde, en in de mensen een 
welbehagen." (Lucas 2:14) Het werd een leus en een lievelingsvers gesproken door de engelen. 
De mens kan anderen verblijden door gebed, lofprijzing en zuivere aanbidding. Met vreugdevolle 
aanbidding kunt u  anderen blij maken. 
 
Het kerstverhaal, de menswording van onze Heer Jezus Christus is voor de redding van de 
mensheid. Het is een uniek verhaal waar onze Christus ons een antwoord geeft op de vraag: "Hoe 
maken we anderen gelukkig? '. U kunt nadenken over alle details van deze unieke gebeurtenis 
en daarin andere elementen en spirituele oefeningen vinden die anderen gelukkig maken. 
 
Bij de geboorte van onze Heer Jezus Christus feliciteer ik al onze kerken in de hele wereld. De 
Koptisch Orthodoxe Kerken die nu kerst vieren, alle bisschoppen, priesters, monniken en onze 
moeders de nonnen. We feliciteren alle christelijke volkeren, we feliciteren de kerkenraden, de 
dienaren, mannen en vrouwen, alle jongeren, alle kinderen en alle christelijke gezinnen. Ik 
feliciteer u namens de Koptische Kerk, namens de vaders en de Heilige Synode en namens alle 
organisaties hier in Egypte. Ik feliciteer u,  geliefden, en wens u een Gelukkig Nieuwjaar en de 
vreugde van de geboorte, niet voor één dag maar dat deze zich uitstrekt tot de lengte van de 
dagen van het jaar. Christus zegent uw leven met het goede, met vreugde, met liefde en met 
vrede en alle goede wensen voor ieder jaar. 
 


